RETOURENEN
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst te annuleren. U heeft na annulering
nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag
inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel
zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met
alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via
info@babiloekids.nl

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw
retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

UITZONDERINGEN RETOURNEREN
o

Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet
retourneer baar.

o

Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties
van de consument.

o

Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

o

Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

o

Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft.

GARANTIE
De garantietermijn komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De garantie geldt niet indien:
o

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de
ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

o

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

CONTACTGEGEVENS
Babiloe Kids
Klaroenstraat 87
2287 CC Rijswijk
info@babiloekids.nl
+ 316 17137766

RETOURFORMULIER
Graag meezenden met retourzending

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de volgende producten herroep:

Besteld op (DD-MM-YYYY):
Bestelnummer (indien bekend):

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

Naam consument

Adres consument:

IBAN Rekeningnummer:

Handtekening van consument

Datum:

